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1. RESUMO 

Frente à indústria mineral está a geração de um grande volume de rejeitos, 

provenientes dos processos de lavra e beneficiamento. Estes, sem valor econômico, 

normalmente são dispostos em barragens de rejeitos, onde o próprio material é 

utilizado para construção do barramento e o alteamento é feito em etapas, pela 

própria mineradora. 

As barragens são estruturas construídas com a finalidade de armazenar líquidos 

e/ou sólidos e são muito utilizadas para contenção de rejeitos industriais. A 

crescente demanda por minérios, conciliada ao desenvolvimento tecnológico, 

possibilita, cada vez mais, a disposição adequada e o monitoramento destas 

estruturas de contenção. 

 

2.  INTRODUÇÃO 

Têm-se investido em métodos alternativos para construção de barragens de 

rejeitos que permitam menor custo e armazenar maiores volumes de material em 

menores áreas, associados a um ganho de resistência em curtos períodos de 

tempo. Neste contexto, uma solução ainda pouco estudada e foco deste trabalho, é 

o uso de geofôrmas (também chamadas de ecobags), confeccionadas com 

geotêxteis filtrantes, preenchidas com rejeitos retirados do reservatório. 

O material é bombeado para dentro da geofôrma e o geotêxtil permite a saída da 

água presente no rejeito, dando início ao processo de adensamento. Os bags 

podem então ser empilhados e posicionados nas ombreiras das barragens, 

formando diques auxiliares. 

 

3. OBJETIVOS 

Analisar por simulações numéricas a estabilidade de diques auxiliares, 

construídos pelo empilhamento de geofôrmas preenchidas com rejeitos de minério 

de ferro, posicionados nas ombreiras das barragens. 

  



4. METODOLOGIA 

Será utilizado o pacote de softwares geotécnicos Rocscience para análise de 

estabilidade, pelo Método do Equilíbrio Limite - Fellenius e Bishop. Na modelagem, 

alguns parâmetros serão variados, criando diferentes situações as quais a estrutura 

poderá ser submetida e será possível verificar a ruptura ou equilíbrio da mesma. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Espera-se impactos positivos na estabilidade global da estrutura: maior 

coeficiente de segurança, adensamento mais rápido e controlado e maior 

reaproveitamento da água liberada neste processo. 

 

Figura 1 - Bags empilhados, “intertravados” e reforçados com geogrelhas (opcional). 

Com uma maior estabilidade, diminui-se também a probabilidade de rupturas, 

que causam grandes tragédias, seguidas de prejuízos econômicos, sociais e 

ambientais. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

São nítidas as consequências drásticas da ruptura de uma barragem de rejeitos. 

Sendo assim, é inevitável a busca por melhorias na segurança e fiscalização de uma 

estrutura. 

Com a implementação da tecnologia dos geossintéticos, espera-se que seja 

possível empilhar os rejeitos de uma forma mais racional, contribuindo para a 

minimização dos riscos de rompimento de uma barragem. 
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